BUTLLETA DE PREINSCRIPCIÓ PER A LES ACTIVITATS D’ESTIU 2017
NENS/ES NASCUTS/ES ENTRE 2002 i 2013
Cognoms:…………………………………………………………………………………………………………………..
Nom: ……………………………………………………………….. Data de naixement:……………………………..
Adreça: …………………………………………………………………………………………………………………….
Número:………………………. Escala:………………………..Pis:……………………..CP:……………………….
Telèfon: ……………………………………….Altres telèfons d’urgència:……………………………………….

ACTIVITATS ESTIU 2017
JULIOL

1A SETMANA
(del 26 al 30 juny)

ACTIVITATS PER ALS MÉS PETITS
JOCS I ESPORTS / NATACIÓ / TALLERS

25€

*30€

*30€

*30€

*30€

4A SETMANA
(del 17 al 21)

3A SETMANA
(del 14 al 18)

4A SETMANA
(del 21 al 25)

25€
*30€

*30€

JOCS I ESPORTS / NATACIÓ / TALLERS /
BTT / SENDERISME / ORIENTACIÓ
SNORKEL / CAIACS / JOCS A LA PLATJA
PITCH & PUTT / PÀDEL / TENNIS AL
JULIOL AL CLUB DE GOLF BONMONT

1A SETMANA
(del 26 al 30 juny)

25€
*30€

25€

25€

*30€

*30€

5A SETMANA
(28 agost - 1 set.)

TOT EL MES

100€
*125€

2A SETMANA
(del 3 al 7)

TOT EL MES

25€

100€

*30€

*125€

1A SETMANA
(31 juliol - 4 agost)

2A SETMANA
(del 7 a l'11)

35€

35€

30€

30€

*40€

*40€

*35€

*35€

4A SETMANA
(del 17 al 21)

3A SETMANA
(del 14 al 18)

4A SETMANA
(del 21 al 25)

3A SETMANA
(del 10 al 14)

35€

35€

30€

30€

*40€

*40€

*35€

*35€

5A SETMANA
(del 24 al 28 )

TOT EL MES

35€

*Preus amb acollida

2A SETMANA
(del 7 a l'11)

25€

25€

ACTIVITATS PER AL NENS/ES NASCUTS/ES
ENTRE 2002 I 2010

1A SETMANA
(31 juliol - 4 agost)

25€

5A SETMANA
(del 24 al 28 )

*Preus amb acollida

2A SETMANA
(del 3 al 7)

25€

3A SETMANA
(del 10 al 14)

(nascuts/es entre 2011-2013)

AGOST

*40€

5A SETMANA
(28 agost - 1 set.)

TOT EL MES

140€

30€

120€

*165€

*35€

*145€

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Titular:
IBAN

Entitat

Oficina

DC

Núm. de compte

Núm. de compte
Fotocòpies que cal portar: Carnet de vacunacions del nen/a, DNI (Pare, mare o tutor), targeta sanitària i llibreta bancària

1/5

FITXA D’AUTORITZACIÓ

PARTICIPACIÓ D’UN/A MENOR EN UNA ACTIVITAT DE VACANCES
En/na:………..…………………...........……………………………………………….... amb DNI………………….……
Autoritzo al meu fill/a:…………………………………………………………….………………………………………….
A realitzar les activitats d’estiu 2017, tant a la piscina municipal, com a la Platja Cristall (natació, snorkel, kayac...) així com també de les activitats de muntanya (BTT, senderisme...) organitzades per l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp durant el casal de vacances del municipi a la setmana/es en què estigui inscrit (26 de juny - 1 de setembre de 2017).
Faig extensiva aquesta autorització per a les decisions mèdic-quirúrgiques que calgui adoptar, en cas
d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent.
Signatura
……. de …………………………...de 2017

BAREM DE PREINSCRIPCIÓ PER A LES ACTIVITATS D’ESTIU

ASSENYALA LA SETMANA DE LA INSCRIPCIÓ:
1a — 2a — 3a — 4a — 5a — SETMANA DE JULIOL (26 DE JUNY FINS AL 28 DE JULIOL)
1a — 2a — 3a — 4a — 5a — SETMANA D’AGOST (DEL 31 DE JULIOL A L'1 DE SETEMBRE)

ÍTEMS DE PUNTUACIÓ
1– El nen/a està empadronat/a al municipi ?
SI ____ .............................................................................................................................................. 15 punts
NO___ ................................................................................................................................................ 0 punts
2– Si el nen/a ha practicat natació durant l’hivern 2016 / 2017 amb l’Àrea d’Esports. Encercla el mes
corresponent i suma dos punts per cada mes.
Octubre - novembre - desembre - gener - febrer - març - abril - maig - juny ....................______punts
3– Ha practicat el nen/a alguna activitat esportiva durant la temporada d’hivern 2016 / 2017? Encercla
el mes corresponent i suma un punt per cada mes.
Amb l’Àrea d’Esports? ____ quina __________________________
Octubre - novembre - desembre - gener - febrer - març - abril - maig - juny ......................______punts
Amb un altra entitat?

____ quina ___________________________

Octubre - novembre - desembre - gener - febrer - març - abril - maig - juny .......................______punts
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ACTIVITATS ESTIU 2017 (Menjador)
El nen/a que vulgui fer ús un dia puntual del servei de menjador haurà de comunicar-lo abans de les
9:30 hores del mateix dia. El preu/dia d’aquest servei és de 4,5€.

JULIOL

MENJADOR

1A SETMANA
(26 al 30 juny)

2A SETMANA
(del 3 al 7)

3A SETMANA
(del 10 al 14)

4A SETMANA
(del 17 al 21)

5A SETMANA
(del 24 al 28)

AGOST
1A SETMANA
(31 jul. - 4 agost)

3A SETMANA
(del 14 al 18)

2A SETMANA
(del 7 a l'11)

4A SETMANA
(del 21 al 25)

5A SETMANA
(del 28 a l'1 de setembre)
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ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES
NOSTRESERVEIS

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL -. D’acord amb el que estableix la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, li comuniquem que les dades facilitades per Vostè,
seran incorporades en un fitxer i tractades a fi de gestionar de forma adient el seu procés
d’inscripció (i/o del seu fill/a) a les activitats esportives organitzades al nostre Municipi i els
tràmits administratius que es derivin, així com per a l’enviament d’informació, per a qualsevol
mitjà (mail, whatsapp, sms, etc.) sobre noticies, serveis i activitats esportives futures que
puguem organitzar. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer,
ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES, amb domicili a Mont-roig del Camp, Av.
Reus, 27. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les
dades que consten en aquest fitxer, de forma escrita al domicili social de l’Entitat (a l’atenció
del Responsable de Seguretat) i/o via mail a esports@mont-roig.cat, adjuntant en ambdós
casos fotocòpia del seu DNI.
Autorització per a la captació i tractament de la seva imatge en relació a les activitats
municipals en les que prengui part.
En atenció al que preveu el dret a la pròpia imatge, reconegut a l’article 18.1 de la
Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, Vostè autoritza a la
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES a que pugui donar tractament al ús de la
seva imatge (o la del seu fill/a, segons correspongui) en relació a les activitats esportives en
les que participi al interior de la nostra Entitat, exclusivament per la seva inclusió en catàlegs,
vídeos i tríptics informatius de la nostra Entitat, a la pàgina web www.mont-roig.cat, xarxes
socials gestionades per la ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES (Facebook, etc.)
i/o en qualsevol altre acció divulgativa que puguem iniciar. Les seves dades poden ser
cedides a l’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP per a l’exercici d’accions divulgatives
sobre activitats esportives organitzades. En el cas que no autoritzi la captació i posterior de la
imatge de la seva imatge (o del seu fill/a, segons correspongui), agrairíem ens ho indiqués de
forma expressa a la casella habilitada a la part inferior d’aquest escrit.
No autoritzo el tractament i ús de la meva imatge (o del meu fill/a, segons correspongui)
a la ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES per les finalitats descrites anteriorment.

NOM i COGNOMS:
DNI:
DATA:

Llegit i conforme:

(signatura)

Av. Reus, 27 43300 Mont-roig del Camp Tel.: 977837229 Fax.: 977837231
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